
Íjász Hétvége 

2014. március 21-én egy szinte nyárias délutánon kezdtük meg az idei második 

bennmaradós hétvégénket.   

Pénteken 15:15-kor egy 

két órás pályaválasztási 

tanácsadással indítottunk. A 

program célja az volt, hogy 

egy támpontot kapjunk a teszt 

alapján és ez a támpont 

segítsen bennünket később 

majd a megfelelő pályán 

elhelyezkedni. Külső szakértő 

volt az előadó, ő segített 

minket. 17:30-kor 

megvacsoráztunk. A finom 

kaja ellenére hagynunk kellett 

magunkban egy kis helyet, mert vacsi után rögtön indultunk a cukrászdába. Este 

20:00-kor tartottunk egy táncpróbát, mert már készülünk a mezőberényi fellépésünkre. 

Szokásos időben, este tanár úr leoltotta a lámpát és jöhetett a pihi. 

Szombaton 7:45-kor volt ébresztő így kialhattuk magunkat. A reggeli után már 

indultunk is hátra a kollégium mögé és segítettünk kipakolni a felszerelést. A Bátori 

Íjászok voltak a aznap az oktatóink. Először kaptunk egy elméleti oktatást és egy kis 

történelmi áttekintést majd rátértünk a lényegre, a gyakorlatra. 

   Közben, akinek 

nem volt kedve 

lövöldözni az a 

marhapörkölt körül 

segédkezett. Szerencsére 

a tíz kiló friss marhahús, 

az öt kilogramm hagyma, 

a fűszerek, valamint 

Bocsi tanár úr és Miháczi 

Márk szakértelme 

megtette a hatását. 

Íjászat után nagyon 

finom marhapörköltet 

tudtunk ebédelni. Ebéd 



után a Bátori Íjászok még egy íj és nyílkészítés bemutatót is tartottak nekünk. Rendet 

raktunk magunk után, aztán egy rövid pihenőt követően történelem érettségi 

feladatokat kaptunk. Több-kevesebb sikerrel megoldottuk ezeket is. Következett a 

vacsora majd utána egy mozi film. A Beavatottat néztük meg. Nem gondoltam, hogy 

ez a film ennyire tetszeni fog, nem csak nekem, hanem az egész osztálynak. Késői 

visszaérkezés után (23.45) egyből dőltünk az ágyba és próbáltuk kipihenni ezt a 

hosszú napot. Szerencsére az idő tökéletes volt egész nap, csak késő délután borult el 

egy kicsit. 

Vasárnap 7:45-kor volt ébresztő, majd a reggelit követően „osztálybontás” 

következett. Angol szóbeli nyelvvizsga felkészítés zajlott az egyik résznek, közben 

pályaválasztási tanácsadás azoknak, akik pénteken kimaradtak belőle. Az osztállyal 

szerencsére sosincs olyan probléma, hogy ne tudnánk elfoglalni magunkat. Aki egyik 

csoportba se fért be, azok focizhattak, vagy a gépteremben múlatták az időt. 12:30-kor 

megebédeltünk majd az irányt a strand felé vettük. A strandon kipróbáltuk a 2 új 

medencét, úszkáltunk, játszottunk. A kollégiumba 18:00 kor értünk vissza kimerülten 

és fáradtan. Nem is olyan sok időre rá megérkezett a pizza. Talán nem hazudok, ha azt 

mondom, hogy szinte új erőre kapott tőle az osztály. 

A hétvége nagyon élvezhető volt, az idő és a társaság is kiváló volt. Ismét nem 

kellett csalódnom a programban. 

Harmath Dávid . 11.h osztályos tanuló. 


